Informações sobre o produto
Creme de tratamento das mãos
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Descrição
Para a prevenção de doenças da pele causadas pelas
condições de trabalho. Protege e cuida as peles
sujeitas a solicitações extremas depois do trabalho e
alimenta a pele com matérias gordas importantes.
Impede que a pele fique ressequida e com fissuras.
Comprovado em inúmeros testes dermatológicos.

Características
-

protege contra influências climatéricas agressivas
testado dermatologicamente
cuida das peles sujeitas a solicitações extremas
impede a secura e fissuração cutâneas
tem efeito nutritivo
protege e cuida da pele
pH neutro

no nosso plano para a protecção da pele, Art. n° 6243.

Utilização
Aplique cuidadosamente creme na pele após o
trabalho.

Embalagens disponíveis
100 ml Lata plástico

Dados técnicos
Base

hautfreundliche
Pflegemittel mit
Bienenwachs

Côr / aspecto

weiß

Densidade a 20°C

0,95 g/cm³

Valor ph

5-6

Tempo mínimo de
conservação na
embalagem original
fechada

24 Monate

3358
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Campos de utilização
Para o tratamento da pele exposta a condições de
esforço durante o trabalho.

Nota
MAIS INDICAÇÕES RELATIVAS À PROTECÇÃO DA
PELE
Uma em cada 3 pessoas hoje em dia é alérgica. Os
problemas na pele são umas das principais doenças
profissionais e podem levar à invalidez profissional.
Devido ao alto nível de substâncias nocivas no lugar de
trabalho, é necessário tomar providências especiais.
Especialmente na época fria do ano o teor de óleo e
hídrico da pele é muito importante. Pois nesta altura a
humidade do ar é muito baixa, visto que ar frio não
absorve tanta humidade como ar quente. Além do
mais uma pessoa produz menos óleo da pele neste
mesmo período de tempo. Deste modo acontece que
neste tempo instável surgem mais facilmente mãos
secas e rachadas o que se mostra também através de
uma camada branca na pele. A pele tem que ser
especialmente tratada, agora que pode rapidamente
ficar sem protecção.
Pode obter informações sobre o tratamento correcto

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

